
 

 Z A P I S N I K  

zbora članov Muzejskega društva Škofja Loka za leto 2012 

Zbor članov (v nadaljevanju ZČ) Muzejskega društva Škofja Loka (v nadaljevanju MD) za 

leto 2012 je potekal v četrtek, 4. aprila 2013, ob 19.00 uri v Galeriji Franceta Miheliča v kašči 

na Spodnjem trgu. 

Predsednik društva mag. Aleksander Igličar je uvodoma pozdravil prisotne in pojasnil potek 

zbora. 

Na začetku zbora je Mojca Ferle predstavila članek Ljubljana in razvoj klekljane čipke na 

Slovenskem iz nove monografije Idrijska čipka – z nitjo pisana zgodovina. Avtorica je 

poudarila pomembno vlogo klekljarskih središč s širšega loškega območja. 

Po končani predstavitvi je predsednik prisotne spomnil na preminulega častnega člana MD dr. 

Branka Berčiča. Na kratko je predstavil njegove zasluge za razvoj in delovanje MD. 

Pokojnemu smo se prisotni poklonili z minuto molka.  

Predsednik mag. Aleksander Igličar je nato začel z uradnim delom ZČ. Zbor je bil sklican 26. 

marca 2013 z vabilom, ki so ga prejeli vsi člani, in z objavo na spletnih straneh društva. 

V sklicu je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora 

2. Letno poročilo društva za leto 2012, poročilo predsednika in blagajnika 

3. Poročilo nadzornega odbora 

4. Poročilo verifikacijske komisije 

5. Razprava na poročila in sprejem poročil 

6. Program dela in finančni načrt za leto 2013 

7. Razno 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

sklep 1/1: Zbor članov sprejme predlagani dnevni red. 

K tč. 1: Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora 

Tajnica društva Mojca Ferle je prebrala predlog kandidatov za delovno predsedstvo in organe 

zbora. 



Predlagani kandidati: 

- za delovno predsedstvo: 

za predsednika: mag. Srečko Beričič, 

člana: dr. Milena Alič in Andrej Pipp 

- za organe zbora 

za verifikacijsko komisijo: Judita Šega, Jernej Tavčar in mag. Jože Štukl; 

za zapisnikarja: Jernej Antolin Oman; 

za overovatelja zapisnika: Jernej Tavčar in Alojzij Pavel Florjančič. 

Zbor je z javnim glasovanjem soglasno potrdil imenovane kandidate. Mag. Srečko 

Beričič, delovni predsednik zbora, se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje ZČ. 

 

K tč. 2: Letno poročilo društva za leto 2012, poročilo predsednika in blagajnika 

Poročili sta bili po sklicu ZČ objavljeni na spletnih straneh društva www.mdloka.si in 

na ogled v tajništvu Loškega muzeja. Oba dokumenta sta sestavna dela zapisnika. 

Predsednik društva, mag. Aleksander Igličar, je v poročilu o delovanju društva v letu 

2012 povzel aktivnosti, ki jih je društvo izpeljalo v preteklem letu. MD je izdalo dve 

redni knjižni izdaji, 58. številko Loških razgledov (ur. Judita Šega) in 7 številko 

Pasijonskih doneskov (ur. Alojzij Pavel Florjančič). Aprila 2012 je MD izdalo knjigo 

40 let Severjevih nagrad. Izid knjige Ive Šubic, slikar Poljanske doline se je zaradi 

razširitve vsebine premaknil v začetek leta 2013. Prvi natis te knjižne monografije je 

bil razprodan v dveh mesecih. 

Poleg predstavitve omenjenih knjižnih izdaj je bilo pripravljenih še šest Blaznikovih 

večerov. Najbolj odmeven je bil septembrski pogovor z akademikom Zorkom 

Simčičem, letošnjim Prešernovim nagrajencem. Predstavljen je bil njegov zadnji 

roman Poslednji deseti bratje in tretji ponatis filozofskih spisov Milana Komarja Pot iz 

mrtvila.  

Odmeven je bil tudi koncert slovenskega pevskega zbora San Justo iz Buenos Airesa v 

starološki župnijski cerkvi, ob tej priložnosti je MD v prostorih gimnazije odprlo 

razstavo Bara Remec – ilustratorka del Tineta Debeljaka, ki jo je pripravila 

podpredsednica društva Helena Janežič. Zelo uspešen je bil dvodnevni društveni izlet 

v München in Freising. Zanimanje je bilo zelo veliko, avtobus je bil poln v nekaj urah. 

Zaključeno je bilo restavriranje freske z obzidja Nunskega vrta, na kar je pred leti na 

ZČ opozoril član Marko Vraničar. Kljub naporom se zmanjšuje članstvo v društvu. 

Obisk društvenih spletnih strani je dober in raste. Lani si jih je ogledalo okoli 145.000 

obiskovalcev, povprečno 405 na dan. MD je prisotno tudi na Facebooku, kjer ima 720 

"prijateljev". 

http://www.mdloka.si/


Za finančno podporo pri izdajanju Loških razgledov in ostalih knjižnih izdaj se je 

predsednik zahvalil županu mag. Mihu Ješetu, njegovim sodelavcem in občinskim 

svetnikom. Poudaril je, da se postavke občinskega proračuna zmanjšujejo, in da razpis 

za sofinanciranje knjižnih izdaj za leto 2013 še ni bil objavljen, kar otežuje delovanje 

MD. 

Ob koncu se je zahvalil dr. Mariji Bevčar Bernik, ženi pokojnega rojaka dr. Jožeta 

Bernika, ki je društvu donirala 1.000 EUR, in vsem odbornikom in članom 

uredniškega odbora Loških razgledov za nesebično prostovoljno delo. 

Dobro finančno poslovanje društva v letu 2012 je razvidno iz poročila blagajnika mag. 

Matjaža Čepina. Za dobro finančno stanje in normalno poslovanje se je zahvalil 

predsedniku mag. Aleksandru Igličarju, ki je pazil na finančno konstrukcijo projektov, 

za dobro opravljanje računovodskih storitev skrbi strokovna služba Loškega muzeja. 

K tč. 3 Poročilo nadzornega odbora 

Poročilo nadzornega odbora za leto 2012 je podal predsednik odbora, mag. Srečko 

Beričič. Delovanje MD v letu 2012 je bilo dobro organizirano in vodeno, poslovanje je 

bilo skladno s predpisi, dokumentacija je pregledna in lepo urejena. Pohvaljeno je bilo 

uspešno vodenje Muzejskega društva. 

Poročilo je sestavni del zapisnika. 

K tč. 4: Poročilo verifikacijske komisije 

Po predstavitvi poročil je član verifikacijske komisije mag. Jože Štukl navzoče 

seznanil, da je na zboru prisotnih 44 članov. V skladu s Pravili MD Škofja Loka, ki 

zahtevajo prisotnost najmanj 30 članov po preteku petnajstih minut od začetka zbora, 

je verifikacijska komisija ugotovila, da je ZČ sklepčen. 

K tč. 5: Razprava na poročila in sprejem poročil 

Nato je delovni predsednik, mag. Srečko Beričič, odprl razpravo na poročila.  

Ker ni bilo pripomb, je delovni predsednik dal na glasovanje naslednje sklepe: 

sklep 2/1: Zbor članov sprejme Poročilo predsednika o delu društva v letu 2012. 

sklep 2/2: Zbor članov sprejme Poročilo blagajnika za leto 2012 in računovodske 

izkaze društva za leto 2012. 

sklep 3/1: Zbor članov sprejme Poročilo nadzornega odbora za leto 2012. 

Sklepi so bili soglasno sprejeti. 

 

 



K tč. 6: Program dela in finančni načrt za leto 2013 

Predsednik je predstavil vsebinski program dela društva za leto 2013. Predlog 

finančnega načrta je predstavil mag. Matjaž Čepin. Oba dokumenta sta sestavna dela 

zapisnika. 

V odprti razpravi je Ana Florjančič opozorila na Alejo znamenitih Ločanov. 

Predlagala je obnovitev pobude za postavitev obeležja škofu Andreju Karlinu (kip je 

izdelal Metod Frlic) in poudarila, da je potrebno razmišljati o prihodnjem razvoju 

Aleje. Mag. Matjaž Čepin je opozoril na nedavno sprejet občinski Odlok o Aleji 

zaslužnih Ločanov in postavitvi drugih umetniških del. Matevž Trilar je dal pripombo 

glede neurejenosti prostora okoli Aleje. Predsednik je v odgovoru povedal, da je v 

zvezi s tem že dal pobudo na občino za zeleno zaveso za spomeniki.  

Mag. Srečko Beričič je povedal, da bo na Blaznikovem večeru ob 110-letnici rojstva 

dr. Tineta Debeljaka in dr. Pavleta Blaznika pripravljena priložnostna filatelistična 

razstava, na voljo pa bosta tudi priložnostni žig in dotiskana dopisnica.  

Alojzij Pavel Florjančič je spomnil še na Pasijonski večer v Stari Loki, pri katerem je 

sodelovalo tudi MD, in podal predlog za letošnji društveni izlet. Ob odprtju 

Tisnikarjevega pasijona so nas Slovenjgradčani povabili na ogled mesta in okolice.  

Vincencij Demšar je podal več pobud: MD bi moralo imeti večjo vlogo pri 

oblikovanju videza Škofje Loke, za primer je navedel neprimerno stavbo na 

Cankarjevem trgu; krožišče v Starem dvoru bi bilo primerno za pasijonsko obeležje, 

prav tako bi bilo potrebno razmisliti o postavitvi dveh obeležij pri upravni enoti in 

pred kapucinskim samostanom; opozoril je še na propad starih hiš v Škofji Loki in 

okolici ter predlagal, da članki iz Loških razgledov ne smejo biti objavljeni drugod 

brez soglasja MD.  

Srečko Beričič je prosil predsednika Aleksandra Igličarja za pojasnilo o sodelovanju 

MD in Občine Škofja Loka glede arhitekturne ureditve. Predsednik je v pojasnilu 

povedal, da je bilo MD na tem področju najbolj aktivno v 50. in 60. letih in poudaril, 

da je težko izoblikovati enotno stališče MD, saj so v društvu včasih različni pogledi. 

Na Občini Škofja Loka je ustanovljen Urbanistični svet, katerega član je tudi Tone 

Mlakar. Jernej Tavčar je pojasnil, da je Urbanistični svet županovo posvetovalno telo 

in opozoril na razpis za celovito prenovo Škofje Loke, katerega rezultati  bodo javno 

predstavljeni 19. aprila 2013.  

Ana Florjančič je opozorila, da je MD zgodovinsko društvo in bi ga občina morala 

upoštevati in povabiti k sodelovanju. Opozorila je na propadanje starega uršulinskega 

samostana in starološkega Strahlovega gradu.  

Alojzij Pavel Florjančič je opozoril na premajhno zavedanje, da je Škofja Loka 

pasijonsko mesto, predlagal je obnovitev ali ponovno postavitev obeležja pri 

Poljanskih vratih in izdelavo freske Maje Šubic s pasijonskim motivom na steni kapele 



Kapucinskega samostana. Za konec je Ana Florjančič opozorila, da lahko tudi na 

mestu nekdanje mesarije na Cankarjevem trgu zraste podobna stavba kot je sosednja.  

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

sklep 6/1: Zbor članov sprejme vsebinski in finančni načrt dela društva za leto 2013. 

K tč. 7: Razno 

Najprej je mag. Srečko Beričič opozoril prisotne na knjigo Idrijska čipka – z nitjo 

pisana zgodovina in starejše publikacije MD, ki so na ZČ na voljo po znižani ceni. 

K razpravi se je priglasil Jože Peter Kranjc, predsednik občinske Komisije za 

evidentiranje in urejanje povojnih grobišč, ki je povedal, da mu MD v Loških 

razgledih noče objaviti dveh člankov. Pri enem gre za statistično poročilo o delovanju 

komisije, katere predsednik je. Urednica LR v odgovoru poudari, da morajo biti članki 

za objavo napisani tehtno, sorazmerno in strokovno, poročilo kot tako pa ni bilo 

primerno za objavo. Srečko Beričič predlaga, da naj poročilo objavi občina v 

občinskih glasilih. Vincencij Demšar pojasni, da so se nekateri zapisniki o delovanju 

komisije izgubili, in ponudi g. Kranjcu pomoč. Predsednik v odzivu pove, da je o 

podobni temi pisal že A. P. Florjančič v LR leta 2001. Poudari pomen in naloge 

urednice ter to, da LR niso namenjeni objavljanju poročil občinskih komisij.  

Na pobudo predsednika častnega razsodišča, Andreja Ranta, je ob koncu ZČ 

predsednik mag. Aleksander Igličar podelili zahvalno listino Jožetu Rantu za 

dolgoletno skrbno videosnemanje prireditev MD. 

Uradni del zbora je bil zaključen ob 21.00 uri. Predsednik mag. Aleksander Igličar je 

ob zaključku navzoče povabil na druženje in klepet ob kozarčku. 

 

Zapisal: 

Jernej ANTOLIN OMAN 

Predsednik zbora članov: 

mag. Srečko BERIČIČ 

 

Overovatelja: 

Jernej TAVČAR 

Alojzij Pavel FLORJANČIČ 

 

 

 


